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Skuteczna nauka to nauka holistyczna oraz
taka, kt�ra opiera się na wiedzy z zakresu
neurodydaktyki (neurobiologia i
neuropsychologia w zakresie
funkcjonowania m�zgu). 
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Przed rozpoczęciem nauki warto także okre�li�, jakim jest się typem
ucznia - ułatwi to precyzyjny dob�r �wicze�.  
Rozr�żniamy:
-Visual learners
-Auditory (or aural) learners
-Kinesthetic (or hands-on) learners
-Reading and writing learners

Każdy z nas, podejmując się nauki języka obcego, ma także pewien cel.
Aby cel miał możliwo�� realizacji, powinien by� przede wszystkim
SPRECYZOWANY, MIERZALNY i TERMINOWY. Nie wystarczy zatem
powiedzie� "Chcę opanowa� angielski!". Po dokładnym SPRECYZOWANIU
naszego celu, MIERZALNO�� pozwoli dokładnie monitorowa� postępy 
w nauce a TERMINOWO�� ułatwi nam rozłożenie całego materiału w
czasie.
Przykład: "Do ko�ca tego roku chcę opanowa� angielski na tyle, 
aby swobodnie prowadzi� pogawędkę po angielsku 
opanowując gramatykę i 500 sł�wek." 

Jak już ustali się to co powyższe, można przej�� do 
realizacji temat�w :)



1.Czasy podstawowe 
(tabela, czyli: past simple/continuous, present simple/continuous, future
simple/continuous + wyjątek dla słowa "Jeśli (if)") 
- czasy podstawowe staramy się uczyć łącznie, nie rozbijamy tego w czasie
Tu proponuję ćwiczenia z zakładki MATERIAŁY, na stronie
www.angielskipower.pl 

2. Części mowy:
-drugi czasownik w zdaniu (to V/Ving)
-zaimek
-przymiotnik i przysłówek
-rzeczownik
(zaleca się tu ćwiczenia z zakresu SŁOWOTWÓRSTWA czyli WORD FORMATION)
-przyimki (wyrażenia przyimkowe + w tym phrasal verbs)

3. Czasowniki modalne

4."Cofnięte" czasowniki modalne (Past Modals)

5. Present Perfect
-ćwiczenia utrwalające: Past Simple vs. Present Perfect

6. Past Perfect 

+ wyjątek nr 2 dla słowa "Gdyby" (if) (kiedy słowo "Gdyby" dotyczy
przeszłości, używamy go z Past Perfect) 
-ćwiczenia utrwalające: Past Simple vs. Past Perfect oraz Past Simple, Present
Perfect vs. Past Perfect 

7. Future Perfect 
Robiąc ćwiczenia typu "Mixed Conditionals" utrwalisz wiedzę z gramatyki! 
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8. Wypowiedź 
-Naucz się tworzyć wypowiedź

9. Pogawędka
-czy Wiesz jaki jest cel pogawędki i co robić, aby prawie każda pogawędka była
udana? 

10. Przydatne struktury gramatyczne:
wish / if only
be going to V (+ ćwiczenia "will or going to")
be used to Ving
used to V (+ would)
If I were to V (+jaka jest różnica między "If I were" a "If I was")
despite / in spite of
be about to V
be supposed to V
Wszystkie czasy i struktury można świetnie utrwalać z pomocą ćwiczeń typu:
"KEY WORD TRANSFORMATION" 

11. Idiomy

12. Kolokacje

13. Struktury emfatyczne

14. Mowa zależna i niezależna

15. Strona bierna  
 

Powyższe tematy stanowią solidny fundament, kt�ry zapewni nie tylko
efektywną komunikację ale przyczyni się także do niepohamowanej satysfakcji

z m�wienia. Trzymam kciuki za systematyczną i konsekwentną naukę! 
 
 Anna Black
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